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ВСТУП 

Загальновідомо, що хімічний захист сільськогосподарських культур від 
шкідників, хвороб та бур’янів здійснюється шляхом застосування пестицидів, які 
являються високотоксичними сполуками з надзвичайною біологічною активністю і 
здатністю накопичуватись в різних ланках харчового ланцюга [1-3]. Пріоритетними з 
точки зору масштабності можливих негативних наслідків слід визначити саме 
пестициди, які потрапляють до організму з продуктами харчування, водою, повітрям 
та можуть впливати на великі групи населення або на популяцію в цілому [4]. 

Існує багато наукових праць та розробок, які встановлюють, що вплив на 
організм пестицидів являється суттєвим етіологічним фактором розвитку патології 
дихальної, серцево-судинної, нервової, імунної системи [1, 4, 5]. Однак, враховуючи 
складність та унікальність нейроендокринної регуляції основних функцій організму, 
можна припустити, що саме ендокринна система проявляє високу чутливість і 
формує умови протидії пошкоджуючим факторам пестицидів. 

Тому саме вивченню впливу пестицидів на стан органів ендокринної системи, а 
саме на структурно-функціональні зміни, що відбуваються на клітинному і 
субклітинному рівні, присвячена наша дослідницька робота. 

Метою дослідження було вивчення структурно — функціональних змін 
аденогіпофізу і щитовидної залози щурів в різні періоди розвитку за умови дії 
хлорфеноксігербіциду 2,4Д різної тривалості.  

Для досягнення означеної мети поставлені такі задачі: 
1. Показати структурно – функціональний стан аденогіпофізу і щитовидної залози 

контрольної групи інтактних щурів різного віку (45-, 60-, 90- діб), зі змінами, що 
відбулися в піддослідній групі під впливом гербіцидної інтоксикації. 

2. визначити та порівняти рівень тиротропного гормону і тироксину в 
периферійній крові щурів в контрольній та піддослідній групі. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Об’єктом для вивчення морфофункціонального стану аденогіпофізу і 
щитовидної залози піддослідної групи тварин стали нелінійні білі щури – самці 
різного віку: 45-, 60-, 90- добові. Утримання тварин відповідало вимогам Першого 
національного конгресу з біоетики [6]. Дослідження проводилось в умовах 
експерименту, в ході якого в питний раціон очищеної води щодня додавали 30 мг/кг 
гербіциду 2,4 Д. Всього було використано 25 тварин. В залежності від віку щурів 
аутопсували на 45,60 і 90 добу життя миттєвою декапітацією. Згідно методики 
залози фіксували в рідині Буена та заливали парафіном з послідуючим 
виготовленням серійних зрізів товщиною 4-5 мкм [7, 8] та забарвленням їх 
гематоксиліном і еозином [8]. На отриманих гістологічних препаратах вивчали 
будову аденогіпофізу і щитовидної залози. Підрахунок  тиротропів і тироцитів 
проводили на 25 полях  зору у 4 тварин кожної групи. Окуляромікрометром 
вимірювали розміри тиротропів і тироцитів, їх ядер та ядерець, вираховували їх 
об’єми. Біохімічними методами виявляли рівень вільного тироксину та 
тиротропного гормону в периферійній крові [9]. Про функціональну активність 
аденогіпофізу щитовидної залози судили за змінами об’ємів клітин, їх ядер та 
ядерець, змін ядерно-цитоплазматичного співвідношення,вмісту тиротропного 
гормону та тироксину в крові. 

Кількісні дані обробляли методами варіаційної статистики з використанням 
обчислювальної техніки [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Отримані дані підтвердили наші припущення, що внаслідок стрес-реакції 
організму на введення гербіциду 2,4Д протягом 30-ти, 45-ти та 75-ти діб в 
субхронічних дозах – 30 мг/кг (1/20 LD50) в аденогіпофізі були зафіксовані суттєві 
структурно-функціональні зміни: збільшувалась маса аденогіпофізу, зменшувалась 
кількість тиротропного гормону в крові, що свідчило про зниження активності 
тиротропів (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Динаміка вмісту тиротропного гормону та тироксину в крові щурів контрольної 
групи (К) та після хронічної дії хлореноксігербіциду 2,4Д(Г) в різні вікові періоди 

та при різній експозиції ( xSx ± ) 
 
 

Вік тварини Група Тиротропний гормон mME/L Тироксин nmol/l 
45 діб K 

Г 
0,14 ± 0,01 
0,12 ±0,01* 

4,0 ± 0,04 
2,7 ± 0,08* 

60 діб K 
Г 

0,15 ±0,03 
0,10 ±0,09* 

5,1 ± 0,05 
3,2 ± 0,08* 

90 діб K 
Г 

0,17 ± 0,03 
0,08 ±0,09* 

6,3 ± 0,23 
5,2 ± 0,04* 

 
Примітка: * – відмінності достовірні в порівнянні з контролем (P<0.05). 
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В ультраструктурі тиротропів аденогіпофізу відмічались дистрофічні зміни в 
цитоплазмі з явищами руйнації мітохондрій, порушення цілісності секреторних 
гранул та зменшення їх кількості на одиницю площі цитоплазми. Крім того, 
спостерігались значні порушення мікроциркуляторного русла 3 явищами застійного 
повнокров’я, розширенням просвіту капілярів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Аденогіпофіз 60 добового щура після хронічної дії пестицидів. 

Тиротроп. Виражені дистрофічні і деструктивні зміни в цитоплазмі і в 
мікроциркуляторному руслі. Електронограма (Зб. х 6.000). 
 

Всі ці зміни свідчать про порушення морфофункціональної активності 
аденогіпофізу (табл. 2). 

 

Табиця 2. 
Об’єми клітин ,ядер і ядерець аденогіпофізу та щитовидної залози контрольної 

групи (К), та після хронічної дії хлорореногербіциду 2,4Д (Г) (x ± S x) 
 
Вік 
тварин 

Тип клітин Група 
тварин 

Об’єм клітини Об’єм ядра ЯЦС Об’єм 
ядерця 

тиротропи К 
Г 

1600±20,8 
1482,1±45 

300,7±11,0 
205,2±20,2* 

1:5,3 
1:7,2 

33,7±0,6 
31,2±0,7* 

 
45 діб 

тироцити К 
Г 

1098±17,4 
905,2±21,2 

335,2±7,2 
205,8±12 

1:3,1 
1:4,2 

20,4±0,3 
16,9±0,6 

тиротропи К 
Г 

1727±14,4 
1535±65,2* 

357,1±10,0 
305,1±14,2* 

1:4,8 
1:5,0 

27,2±0,6 
21,2±0,7* 

 
60 діб 

тироцити К 
Г 

1805,1±13,2 
1470±13,0 

554,4±7,4 
402,2±10,9 

1:3,2 
1:3,6 

22,7±0,4 
34,5±0,8 

тиротропи К 
Г 

1835±29,5 
2602±13,0* 

412,4±10,2 
292,1±13,2* 

1:3,8 
1:3,1 

28,2±0,7 
24,3±,02 

 
90 діб 

тироцити К 
Г 

2030,4±22,3 
2063,6±67,1 

690±18,3 
671,1±46,1 

1:2,9 
1:3,1 

34,6±0,9 
35,7±,02 

 

Примітка: * –відмінності достовірні в порівнянні з контролем (P<0.05). 
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Виражена реакція на тривалу дію гербіциду 2,4Д при різній експозиції та в 
різні вікові періоди тварин спостерігались також з боку щитовидної залози: 
встановлені порушення в структурі тироцитів з розширенням цистерн гранулярної 
ендоплазматичної сітки з багаточисленними розривами їх мембран. Ядра тироцитів 
низької електронної щільності і майже зливалися з цитоплазмою. Фолікули 
здебільш плоскої форми з щільним густим колоїдом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Щитовидна залоза 60-добового щура після хронічної дії пестицидів. У 

структурі фолікулярних клітин ознаки зниження функціональної активності. 
Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об.90, ок.15. 

 
Зменшувались об’єми клітин, ядер та ядерець, а ядерно-цитоплазматичне 
співвідношення збільшувалось (табл.2). 

Відсутність стимулюючого впливу тиротропного гормону на біосинтез 
тироксину призводило до зниження рівня останнього в периферійній крові (табл.1). 

 

ВИСНОВКИ 

1. Перебування 45, 60 та 90 добових тварин в умовах тривалої пестицидної 
інтоксикації приводить до виникнення стрес – реакції в системі аденогіпофіз – 
щитовидна залоза яка є центральною ланкою нейроендокринної інтегруючої 
регуляції. 

2. Цитотоксична дія гербіциду 2,4Д на систему аденогіпофіз – щитовидна залоза 
залежить від тривалості його надходження в організм тварин. 

3. Отримані результати досліджень диктують необхідність подальшого 
поглибленого вивчення ступеню загрози пестицидів для розвитку ендокринної 
патології в залежності від реально існуючих їх концентрацій в навколишньому 
середовищі. 
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